
                     

             

Aan de Durban Review 2009, coördinerende ministeries van  
 
Buitenlandse Zaken 
Excellentie, M. Verhagen 
 
Wonen, Wijken en Integratie 
Excellentie, E. van der Laan 
 
Overige ministers betrokken bij het Interdepartementaal Overleg Racismebestrijding: 
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Justitie en Politie, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Ontwikkelingssamenwerking: excellenties Plasterk, Hirsh Ballin, 
Donner en Koenders 
 
Datum: 23 maart 2009 
 
Betreft: toezending Nederlandse NGO Position Paper 
 
Excellenties, 
 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Overeenkomstig de Slotverklaring van de Durban VN Wereld Conferentie inzake 
Rassendiscriminatie, racisme en aanverwante vormen van intolerantie (WCAR) in 2001 
zijn de bij de VN aangesloten staten, waaronder Nederland, verplicht de civil society te 
betrekken bij de follow-up van deze conferentie. Het is belangrijk dat in de aanloop naar 
de conferentie in Genève in april 2009, Nederlandse statutaire NGO’s (statutaire niet-
gouvernementele organisaties) en vooral doelgroepen van slachtoffers van racisme, 
discriminatie en vreemdelingenhaat, vertegenwoordigd zijn.  
 
Tiye International, Art.1, E-Quality, de Stichting Nationaal Monument Nederlands 
Slavernijverleden (LPS) en Panafstrag Europe/NL en het AAD (African and African 
Descendants) Netwerk hebben een initiatiefgroep in het leven geroepen, om een breed 
NGO-traject op te zetten ter voorbereiding van de Durban Review 2009 Conferentie. Een 
van de activiteiten die de initiatiefgroep voor ogen stond is het opstellen van een Position 
Paper in samenwerking met de NGO’s die zich met dit thema bezig houden. De bedoeling 
is om dit Position Paper aan te bieden aan de Nederlandse regering en de Permanente 
Vertegenwoordigers van Nederland bij de VN en na vertaling aan de Europese 
Commissie. Daarnaast te gebruiken als lobby-document voor de NGO’s tijdens de Durban 
Review Conferentie in Genève.  
 
Het streven naar een breder samenwerkingsverband heeft tot doel (gehad) de strijd 
tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante 
onverdraagzaamheid op een hoger plan te brengen. Door bundeling van krachten en 
inbreng van eigen (en diverse) expertise kunnen de organisaties actief op dit terrein een 
meerwaarde toevoegen aan elkaars antidiscriminatie-activiteiten. Op deze wijze wordt 
non-discriminatie duurzaam bevorderd. Daarnaast is het van belang dat er ook 
ervaringen en expertise worden uitgewisseld met vertegenwoordigers van organisaties 
die naast de grond ras/etniciteit actief werkzaam zijn op het gebied van de overige non-
discriminatiegronden. De gebieden waar deze verschillende gronden elkaar raken, de 
zogenoemde intersectionaliteit, zijn zowel internationaal als voor de Nederlandse 
overheid belangrijke terreinen voor onderzoek en uitwisseling van expertise. 
 
 
 



                     

             

In dit kader heeft de Initiatiefgroep een werkconferentie onder de titel ‘Nederlandse 
NGO’s richting Durban Review 2009’ georganiseerd op dinsdag 24 februari 2009,  te 
Utrecht. 
 
De werkconferentie heeft zich gebogen op de volgende drie thema’s:  

1. Onderwijs en Educatie 
2. Arbeid en Werkgelegenheid  
3. Slavernijverleden  

De initiatiefgroep heeft immers geconstateerd dat deze thema’s nadrukkelijker op de 
politieke agenda moeten worden gezet. Deze onderwerpen zijn in drie workshops nader 
besproken en vanuit iedere workshop zijn er aanbevelingen gedaan als input voor het 
NGO Position Paper. Daarnaast hebben intersectionaliteit en nieuwe vormen van racisme 
de rode draden gevormd bij de bespreking van de thema’s in iedere workshop.  
 
Graag bieden wij u de resultaten van de Werkconferentie van 24 februari 2009 hierbij 
aan, met het verzoek om aandacht aan de inhoud te willen besteden onder andere in het 
Interdepartementaal Overleg Racismebestrijding en vanuit uw eigen departement gevolg 
te willen geven aan de aanbevelingen. 
 
Te uwer informatie: een delegatie van bij de werkconferentie betrokken NGO’s heeft 
tijdens een overleg op 17 maart jl. op het ministerie van Buitenlandse Zaken, in 
tegenwoordigheid van een delegatie van “Nederland Bekend Kleur” en van de Commissie 
Gelijke Behandeling, de inhoud van de Position Paper ter kennis gebracht van een 
ambtelijke delegatie van de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Wonen, Wijken 
en Integratie belast met het Durban Review 2009 dossier (respectievelijk de heren 
Jacobi, directeur Mensenrechten divisie en Nagan en de heer Krooshof). 
 
Ten slotte berichten wij u dat het African and African Descendant Netwerk Nederland, lid 
van de Initiatiefgroep Durban Review 2009, naast deelname aan de werkconferentie op 
24 februari jl. een bijeenkomst op 14 maart jl. heeft georganiseerd. De hier bijgaande 
gemeenschappelijke Verklaring van de Afrikanen en Afrikaanse Nazaten in Nederland 
heeft onder auspiciën van het Landelijk Platform Nederlands Slavernij Verleden 
plaatsgehad. 
 
Vertrouwende erop u voor dit moment voldoende te hebben bericht 
In het vertrouwen dat u oprecht aandacht zult besteden aan de aanbevelingen en in de 
hoop uitsprekend dat Nederland zal deelnemen aan de Durban Review Conferentie 2009 
 
Verblijven 
Hoogachtend met vriendelijke groet 
 
Mevrouw R. Naloop (voorzitter Tiye International) 
Lid Initiatiefgroep Durban Review 2009 
 
Adres: Tiye International 
Boven Vredenburg 65 
3511 CW Utrecht 
E-mailadres: tiye.int@worldonline.nl
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